Boven: bezoekers komen steeds meer met lijstjes naar de kwekerij.
Linksboven: bij de kwekerij ligt een prairietuin waarop De Wagt planten
uittest die geschikt zijn voor droogte en warmte.
Linksonder: op een handkar staan al weer potten met Heuchera klaar
voor de verkoop volgend jaar.

Opvallende planten. Dat is de noemer
waaronder Marcel de Wagt zijn vaste
planten verkoopt. Vijftien jaar geleden
zette hij de eerste stap op weg naar de
kwekerij die hij nu heeft. Tuinliefhebbers
komen met hun lijstjes en vragen naar
het Limburgse Ven-Zelderheide om met
planten en advies huiswaarts te keren.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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Marcel de Wagt

‘Er komen steeds meer
liefhebbers met lijstjes’

E

igenlijk had hij, op de dag van onze afspraak, op de
Internationale Kwekerijdagen van Huis Bingerden
gestaan. Maar zoals andere tuinbeurzen ging ook
deze niet door. Het is direct onderwerp van gesprek
met eigenaar Marcel de Wagt die zich in zijn vasteplantenkwekerij richt op Opvallende planten.
“Twee systemen gaan elkaar in de weg zitten. Ik had net
als voorgaande jaren materiaal geselecteerd voor een aantal
tuinbeurzen. Dat materiaal is wat verder in ontwikkeling
en vaak ook wat forser, zoals de groep Penstemon die daar
staat. Normaal gesproken hadden die hier niet meer gestaan,
maar nu zijn ze er nog wel. Ik zet een deel nu tussen het
aanbod voor de particulieren. Die hebben juist dit voorjaar
heel goed de weg naar de kwekerij weten te vinden.”
Het levenspad van mensen is maar al te vaak geen rechte
lijn. Eerder is het een slingerende route langs uiteenlopende
plaatsen, mensen en bezigheden. Verrassend genoeg komen
sommige interesses van ooit later weer terug. Zo ging het bij
Marcel de Wagt in ieder geval waar het de interesse in planten
betrof. “Al op mijn tiende zaaide en kweekte in mijn eigen
plantjes. Ik had Afrikaantjes en was verbaasd over de grote
planten die uit zo’n klein zaadje konden komen. Ik ging naar
de Hogere Tuinbouwschool in Den Bosch, maar kwam daarna

in verschillende managementfuncties terecht. Vijftien jaar
geleden kwam ik weer uit bij de vaste planten. Eerst maar
eens proberen of dat wat voor mij was. Vijf jaar lang kweekte
ik ze op een volkstuin. Na vier jaar kwam het perceel te koop
waar ik nu al weer tien jaar mijn bedrijf heb.”
Voor zo’n overstap is geen panklaar recept. Welke planten
kies je, aan wie wil je verkopen, hoe zet je een netwerk op?
Vragen genoeg, antwoorden niet. “Aanvankelijk verkocht ik
ook via het internet. Het bleek voor mij niet te werken, omdat
het te veel was naast de verkoop via tuinbeurzen en de thuisverkoop. Daarom ben ik daarmee gestopt.”

WAT VALT OP?
Wie vaste planten kweekt en verkoopt, moet keuzes maken
in het sortiment. Er valt immers een enorme hoeveelheid
species en cultivars onder deze noemer. Wie niet kiest,
loopt het risico om te worden verzwolgen in de duizenden variëteiten. De Wagt heeft het weten te beperken tot
achthonderd variëteiten. Nog steeds een flink aantal, maar
ze zijn wel onder één noemer te scharen: het zijn opvallende
planten. Maar waarin vallen ze dan op?
“Ik heb daarvoor een aantal criteria. Ze kunnen opvallen
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Over Marcel de Wagt
Het bedrijf Marcel de Wagt, kwekerij van opvallende vaste planten, is gevestigd in Ven-Zelderheide, gelegen langs
de oostelijke Maasoevers in het noorden van Limburg. De Wagt startte vijftien jaar geleden met zijn bedrijf en is
sinds tien jaar gevestigd aan de Kleefseweg 13A in Ven-Zelderheide. Het bedrijf verkoopt vaste planten aan particulieren en is gespecialiseerd in onder meer Kniphofia, Nepeta, Aster, Monarda en prairieplanten. De kwekerij
is open op vrijdag, zaterdag en maandag van 9.30 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.opvallendeplanten.nl

In een schaduwhal kweekt De Wagt schaduwplanten voor een vochtige of een droge standplaats

ziekten. Dat speelt bijvoorbeeld bij Phlox en Monarda. Keuze
genoeg, maar er zijn maar weinig selecties die je probleemloos
jarenlang in een tuin kunt telen zonder dat er meeldauw in
komt. Waar ik verder goed naar kijk, is of planten een grote
mate van doorleefbaarheid hebben. Een term die ik vooral
in Vlaanderen hoor, waarmee bedoeld wordt dat de planten
meerdere jaren meegaan. Hierbij is dan ook de sierwaarde van
de plant voor en na de bloei van belang. Neem deze Euphorbia
martinii ‘Red Wing die is al in het vroege voorjaar aantrekkelijk omdat het blad zoveel kleuren heeft. Of Persicaria runcinata, die al zoveel kleur in het blad heeft, dat ook zonder bloei
hij aantrekkelijk is.”
Wie keuzes maakt, levert ook een aantal soorten niet. “Klopt,
ik verkoop bijvoorbeeld geen Papaver, omdat deze weliswaar
prachtig kan bloeien, maar na de bloei neemt de sierwaarde
snel af. En op Echinacea ben ik heel kritisch. Er is veel nieuw
sortiment op de markt gekomen, maar een beperkt aantal
ervan komt echt nog meer jaren terug. Terugkomen is wat ik
juist zo belangrijk vind van de planten die ik verkoop.”
Dat terugkomen is niet alleen essentieel voor wat hij verkoopt,
maar ook aan wie hij verkoopt: zijn klanten. “Het aantal groeit
alleen maar. Ik zie steeds meer liefhebbers met lijstjes naar de
kwekerij toekomen. Ze weten wat ze willen hebben.”
Marcel de Wagt helpt die klanten maar al te graag. Niet alleen
door ze persoonlijk te adviseren, maar ook door het groeperen
van zijn sortiment. Het merendeel staat in de volle zon, maar
in een schaduwhal is het sortiment te vinden dat goed gedijt op
14

Afbroezen van planten

plekken waar de zon nauwelijks schijnt en het ofwel vochtig
ofwel juist droog is. Inspelen op periodes met meer warmte en
droogte doet hij ook.
“Ooit bezocht ik de tuinen van Beth Chatto in Engeland. Bij
haar kwekerij heeft ze een landweg bestaande uit puin omgetoverd tot een graveltuin, waarop ze planten uittestte. Ik heb
een vak met grind, waar ik een paar jaar geleden planten op
ben gaan zetten om te kijken wat ze doen. Inmiddels levert dat
een gevarieerd sortiment op dat ik mensen kan adviseren die
naar dergelijke planten op zoek zijn. Dit jaar heb ik weer nieuw
sortiment erbij gezet.”
Tuinontwerpen maakt hij niet, maar hij adviseert klanten
wel en stelt ook het sortiment samen voor hun tuin. Met veel
nieuwbouw in het nabij gelegen Nijmegen neemt die vraag
alleen maar toe.

KNIPHOFIA
Mooi zijn ze allemaal, maar toch zijn er altijd wel een of meer
favorieten. Bij Marcel de Wagt is dat niet anders. Hij heeft
een voorliefde voor Kniphofia. Dit plantengeslacht komt van
oorsprong uit Zuid-Afrika. “Bij de start van de kwekerij kreeg
ik veel aandacht in tuinbladen, omdat ik me toen onder meer
richtte op het onbekendere gewas. Ik ging me er in verdiepen
en ontdekte dat het aantal soorten en selecties veel groter is
dan ik had gedacht. Er zijn verschillende kleuren en kleurcombinaties, ze kunnen variëren in hoogte, bloeitijdstip en
winterhardheid. En er valt ook nog genoeg te verbeteren,

3 juli 2020

3 juli 2020
012-15 Reportage de Wagt.indd 14

29-06-20 13:43

Links:
Kniphofia ‘Wol’s Red Seedling’
Rechts:
Persicaria runcinata

zoals doorbloei of een tweede bloei. Om die reden ben ik
begonnen met de veredeling van Kniphofia. Ik heb inmiddels
de eerste selecties gemaakt. Ook met andere gewassen ben ik
bezig, zoals herfstaster. Veredeling is voor mij vooral verwondering. Het is altijd weer een verrassing wat het resultaat is
van een kruising. In die verrassing zit het wonder.”

BESTE BUREN
Een belangrijk kanaal om zijn bedrijf onder de aandacht te
brengen, is Facebook. Wie daar actief op is, moet blijvend zijn
bezoekers informeren. Voor De Wagt betekent dat veel foto’s
maken van wat er op zijn kwekerij bloeit. Die fotografie leverde
hem een nieuwe categorie planten op: beste buren.
“Eigenlijk ontstonden de beste buren heel toevallig. Als ik
foto’s maak, moet ik goed kijken wat ik fotografeer. Van mijn
vader, die drukker was, heb ik goed leren kijken naar kleuren.
En dan valt je ineens op dat in een Salvia en een ernaast staande Agastache dezelfde kleur rood zit. Of dat in het blad van de
ene plant en de bloem van de andere eenzelfde kleur zit. Ik leer
hierdoor nog beter kijken naar wat vormen en kleuren doen.
Die fascinatie deel ik graag via Facebook.”
Terwijl buiten klanten met hun lijstjes rondlopen of even
wat aan Marcel de Wagt willen vragen, wordt in de kas al
weer de basis gelegd voor een nieuw seizoen. Medewerkers
vullen potten met potgrond en zetten verse stekken van
Heuchera in een pot. Een handkar vol potten verlaat de kas.
Klaar voor volgend jaar.
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